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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Code  
• Volg de link  
Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 13-Feb- 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Riet Ritzer-Baars; Bertie Tusveld.  
Misintenties:  Ouders Verstege-Volwater.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 14-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Cyrillus en H. Methodius]  Feest  
Woensdag 16-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 17-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Zeven HH. Stichters van de Servieten]  
Vrijdag 18-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 20-Feb- 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 12-Feb 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Marie Geugies-Reinders.  
Misintenties:  Antoon en Gerrit Geugies.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 15-Feb 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 19-Feb 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

 

 
MEDEDELINGEN  

• Mariakapel:  De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.  

Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.  

 

• Intentieboek:  Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,  
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.  

• Gevonden voorwerpen:   

Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.  

• Boodschappenmand:  U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie  

(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood 

en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd 

voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening  

NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.  

We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.  

 Canisius 

 

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jer. 17, 5-8) Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt; gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.  
2-de Lezing (1 Kor. 75, 72. 76-20) Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.  
Evangelie (Lc. 6, 17. 20-26) Zalig de armen, wee u rijken.  

ONLANGS OVERLEDEN 
Truus Bunskoek-Ophuis; Herman Bruggeman.  

WANDEL VOOR EEN ANDER MET VASTENACTIE:   IN EIGEN OMGEVING DOOR LATIJNS-AMERIKIA  

‘Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen?  
De gevaarlijkste weg ter wereld willen ervaren in Bolivia? Willen kennismaken met 
de Inca’s en hun eeuwenoude cultuur? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op 
woensdag 2 maart start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de 
deelnemers lopen in ruim zes weken van Guatemala door Latijns-Amerika via 
onder andere Brazilië en Argentinië.  

Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Met de 
reis door Latijns-Amerika wordt geld ingezameld voor mensen in Guatemala en 
Brazilië, die bedreigd worden in hun landrechten. Dagelijks worden mensen uit 
hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten 
vallen op de kostbare grond waar ze wonen. 

Meer Info:  https://www.rkkerk.nl/wandel-voor-een-ander-met-vastenactie-in-eigen-omgeving-door-latijns-amerika/  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
https://www.rkkerk.nl/wandel-voor-een-ander-met-vastenactie-in-eigen-omgeving-door-latijns-amerika/


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 11:30.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 

  Diaconaal Assistent:  

  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T  

 

PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

 

PREKEN ONLINE 6E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zusters en broeders,  

Alle mensen, dus ook wij, zijn op zoek naar geluk, en dat wensen we elkaar ook toe. ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen we 
begin januari iedereen toe. Geluk zoeken we in alle omstandigheden: in de liefde, in onze gezondheid, bij examens, op 
ons werk … noem maar op: we hopen op geluk, misschien nog meer in deze moeilijke coronatijden dan anders. 

Over dat zoeken naar geluk gaan ook de lezingen, en het klinkt niet altijd vriendelijk wat we horen. ‘Vervloekt is hij 
die op mensen vertrouwt, die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer’, zegt Jeremia in de eerste lezing. En 
hij laat het daar niet bij. Voor hem is iemand die het geluk via mensen probeert te bereiken niets meer dan een kale 
struik in dorre, onvruchtbare woestijngrond. Fraai klinkt dat niet, en geliefd zal Jeremia zich met zulke opvattingen 
zeker niet gemaakt hebben. Volgens de traditie werd hij trouwens doodgestenigd door zijn landgenoten, omdat ze zijn 
afbrekende woorden moe waren. 

Maar hoe dan ook, volgens Jeremia kan de mens  buiten God om niet gelukkig worden. De woorden van Jezus gaan in 
dezelfde richting. Zalig, dus gelukkig, zijn zij die arm zijn, die honger lijden, die verdrietig zijn en die omwille van 
Hem vervolgd, gehaat en uitgestoten worden, zegt Hij. Dat zijn heel rare woorden, want hoe kan je  gelukkig zijn als je 
zo arm bent dat je niet eens meer iets te eten hebt, en verdrietig omdat niets je meezit en je niet bemind, maar gehaat 
wordt. Maar het klinkt heel anders tegen de achtergrond van de vierde zaligspreking. Daar klinkt het dat je vervolgd 
wordt omdat je Jezus volgt. Omdat je dus wil leven naar zijn woorden en daden. En als je dat doet, ben je inderdaad 
arm aan egoïsme, aan zelfzucht, aan zelfverheerlijking. En heb je honger naar liefde en vrede. En ben je verdrietig 
omdat zovelen vijandige wegen gaan, en de aarde ten onder gaat aan de zelfzucht van de mens. En dan ben je ook 
verdrietig omdat er zoveel onvrede heerst en je daar niets kunt aan doen. En je ben ook verdrietig omdat er zoveel 
vluchtelingen zijn, zoveel oorlog en burgeroorlog, en zoveel wrok en haat. 

Maar worden christenen inderdaad gehaat en uitgestoten omwille van hun geloof en hun zoektocht naar liefde, vrede 
en vreugde ? Dat lijkt niet  zo in onze Westerse wereld, maar het kan niet ontkend worden dat christenen in Afrika en 
Azië vaak wel vervolgd worden, dat kerken en christelijke dorpen letterlijk uitgebrand worden, dat mannen, vrouwen 
en zelfs kinderen gemarteld, gestenigd, vermoord worden omdat ze christen zijn. En het kan evenmin ontkend worden 
dat de Kerk wereldwijd heel dikwijls verre van geliefd is omwille van de vele schandalen die haar blijven 
achtervolgen. Want wie kan er nog vertrouwen in zo een Kerk. Een Kerk die bovendien geleid wordt door 
machthebbers van wie velen elk contact met de werkelijkheid verloren hebben, constant veroordelen wie het waagt 
anders te zijn en anders te denken dan zij, en elk contact met Jezus lijken verloren te hebben. 

Wee hen, zegt Jezus. En ‘wee’ is een woord dat al honderden jaren oud is, en dat betekent: och arme. Dus och arme de 
rijken, die blij zijn omdat ze zoveel bezitten. Och arme de machtigen en de jagers op succes, want ze hebben alleen  
belangstelling voor zichzelf en niet voor de wereld om zich heen, en zeker niet voor de ellende en de pijn in de wereld. 

Zusters en broeders, het zijn woorden en gedachten waar we ons wellicht niet direct goed bij voelen, want wie of wat 
we ook zijn, ieder van ons streeft naar een zekere welvaart, naar comfort, naar ontspanning, ook in moeilijke tijden. En 
ik vermoed dat niemand van ons altijd aandacht heeft voor anderen, voor mensen die het niet zo goed hebben als 
wijzelf, misschien zelfs niet voor mensen met wie we samenleven. Zijn we daarom och arme-mensen? Ik denk het niet, 
want ieder van ons probeert op zijn eigen manier de weg van Jezus te gaan. Soms lukt dat en soms lukt dat niet, maar 
we doen ons best om bij de zalig-mensen te horen. Laten we dat blijven doen, met hulp van en vertrouwen op Jezus, op 
God, want dan zijn we geen kale struik in dorre, onvruchtbare woestijngrond, maar een vruchtbare boom aan de rand 
van een rivier met wortels tot in het water. Een boom die, net als Jezus, altijd vrucht draagt, en daar kunnen we ons 
gelukkig bij voelen. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/84-06/13538-6e-zondag-door-het-jaar-c-2022  

 

 

 

Inleveren en verbranden oude palmtakjes 
Ook dit jaar kunt u weer uw palmtakjes inleveren.  
In de weekenden van 19/20 en 26/27 februari zal achterin de beide kerken  
 een mand staan voor het inzamelen van de oude Palmtakjes.  
Deze Palmtakjes zullen worden verbrand en deze as zal worden gebruikt in de 
Eucharistieviering van Aswoensdag op 2 maart. 

https://preken.be/c/door-het-jaar/84-06/13538-6e-zondag-door-het-jaar-c-2022

